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Marktconsultatie pilot jeugd – 27 en 29 juli 2015 
 

Inleiding 

Maandag 27 en woensdag 29 juli zijn er 11 gesprekken gevoerd met aanbieders die zich voor de 

marktconsultatie hebben ingeschreven. We konden gezien de beschikbare tijd niet alle ingeschreven 

aanbieders uitnodigen. Bij de keuze van de aanbieders hebben we gezorgd voor een mix van grote en 

kleinere aanbieders en verschillende doelgroepen en expertises. In deze gesprekken is de richting voor de 

pilot inkoop die is meegezonden met de uitnodiging besproken. Alhoewel de richting voor de pilot is 

uitgewerkt, staat nog niets vast. We vragen aanbieders nu input voor het aanbestedingsdocument dat we 

vervolgens gaan schrijven. 

 

De volgende vragen stonden centraal in het gesprek: 

1. Hoe kijkt de organisatie aan tegen de samenwerking tussen de gegunde partijen, mede inzake het zelf 

verdelen van het totale lumpsum-bedrag? 

2. Welke doelgroepen dienen om bepaalde redenen liever niet in de pilot meegenomen te worden? 

3. Wat is de mening omtrent „overgangscliënten‟? 

4. Hoe zetten we inhoud daadwerkelijk voorop en welke indicatoren moeten we dan opnemen in het 

bestek? 

 

In dit verslag zijn de besproken zaken puntsgewijs en gecategoriseerd per onderwerp vastgelegd. De 

antwoorden zijn anoniem vastgelegd. Tot en met 12 augustus 2015 stellen we alle aanbieders in de 

gelegenheid opmerkingen te mailen naar inkoopteamsd@maastricht.nl. Deze opmerkingen zullen wij 

wederom anonimiseren en zullen net als dit verslag aan de aanbestedingsdocumenten worden toegevoegd. 

 

Aanvullende informatie over de pilots 

 Financiën: In totaal gaat er ongeveer 100 miljoen om in de ambulante jeugdzorg van zuid Limburg. 

Wij romen daar in ongeveer 5% van af voor deze drie pilots. 

 Verdeling lumpsum: We denken nu aan een deel als voorschot en een gedeelte in november van 

het jaar op basis van herverdeling.  

 Er is geen sprake van populatiebekostiging per gebied maar van een lumpsum financiering van de 

integrale ambulante jeugdhulp (oftewel de huidige arrangementen ambulant en GGZ behandeling) 

omdat het op dit moment nog erg lastig is om de populatie in kaart te brengen en populatie meer 

omvat dan jeugd alleen.  

 Wij zijn voornemens de doelgroepen zintuigelijke beperkingen, niet aangeboren hersenletsel en 

meervoudige handicap die wel behoren tot het arrangement ambulant niet mee te nemen in de 

pilot. De arrangementen dyslexie en crisis die ambulant uitgevoerd kunnen worden, behoren niet 

tot de pilot. 

 Wij denken nu het lumpsum bedrag niet toe te rekenen aan gegunde aanbieders maar een totaal 

lumpsum bedrag te benoemen dat gegunde aanbieders vervolgens zelf onderling verdelen. 

 In de ambulante jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage. De lumpsum financiering heeft dus op geen 

enkele wijze invloed op de eigen bijdrage. 

 Iedere aanbieder die op dit moment een DVO heeft, kan een inschrijven. 

 De pilot wordt uitgevoerd in 3 gebieden. Er kan voor 1 of meerdere gebieden ingeschreven 

worden. Vanuit de verschillen tussen de gebieden kunnen er verschillen in criteria tussen de 

gebieden zijn (couleur locale). De gebieden zijn: 

o Gemeente Brunssum 

o Wijken Nazaret en Witte Vrouwenveld in Maastricht 

o Stadbroek  

 We koersen nu op een voorlopige gunning half oktober en een definitieve gunning begin november. 

 Gemeente bepaalt instroom (rol toegangsteam). Pilotaanbieders moeten cliënten binnen de 

gestelde doelgroep accepteren. 
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 In Brunssum wordt nagedacht of het mogelijk is om de cliënten die al in zorg zijn bij de gegunde 

aanbieders over te hevelen naar de pilot alsook van de niet gegunde aanbieders de cliënten via 

een warme overdracht overdragen aan de pilot. Maastricht en Sittard-Geleen denken na of naast 

de nieuwe cliënten ook de cliënten die bij de gegunde aanbieders in begeleiding / behandeling 

zijn toe te voegen aan de pilot. 

 We zien de set indicatoren als een voorzet die we samen met elkaar gedurende de pilot 

doorontwikkelen.  

 Het doel van de pilot is niet om allemaal generalist te worden. Specialistische kennis moet zeker 

behouden blijven. 

 Met de pilot willen de gemeenten een intensieve samenwerking tussen partijen stimuleren. Niet 

als doel maar als middel.  

 Medio 2017 willen we meer zicht hebben op de effecten van de pilot. Wat is de juiste 

schaalgrootte? Worden de doelen van de cliënt sneller, effectiever en efficiënter bereikt met 

pilot? Etc. 

 Om te kunnen beoordelen of de drie expertisegebieden (behandeling GGZ, ambulante jeugd- en 

opvoedhulp en ambulante jeugdhulp verstandelijk beperkten) vertegenwoordigd zijn,  zijn we 

voornemens aanbieders bij inschrijving te vragen uit te leggen en aantoonbaar te maken waar hun 

expertise zit. Eventueel kunnen we deze vraag ook als kritische factor inzetten. 

 

Reacties en/of antwoorden op vragen van aanbieders tijdens de marktconsultatie: 

 

 Pilot algemeen  

 Wij juichen de pilot toe. Uitdagend om te gaan oefenen met het maken van een nieuwe beweging.  

 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is niet meegenomen in de pilot/nieuwe aanbesteding> Ontschotting 

ook hiermee, is wenselijk. 

 Ruimte om te experimenteren is belangrijk.  

 Cliënten „shoppen‟ graag onder zorgaanbieders, deze pilot zou daar een oplossing voor kunnen 

zijn. 

 Goed om te lezen dat Zuid Limburg bezig is met dit gedachtegoed. Dit is de toekomst, 

samenwerking wordt zo gefaciliteerd. Het is anders denken en doen. Anders dan de manier 

waarop we al heel lang werken. Daarom ook goed om met een pilot te starten. 

 Belangrijk en interessant experiment met mogelijkheden om los te komen van stromingen. Wel 

valkuilen m.n. rondom moeilijkere doelgroepen. Gevaar dat bepaalde doelgroepen als te lastig 

worden ervaren en dat organisaties cliënten gaan weren (prikkel om cliënten niet aan te nemen). 

Daarnaast resultaat goed definiëren om tegen te gaan dat organisaties alleen kijken naar eigen 

deel resultaten en niet naar totaal resultaat (prikkel behandeling afronden omdat ik klaar ben met 

mijn stuk).  

 Cliënten die veel zorg nodig hebben, mogen niet buiten zorg vallen (leveringsplicht). 

 We omarmen het gedachtengoed om ontschot te gaan werken in een gebiedsgerichte pilot. De 

ambulante zorg is gesegmenteerd en vindt nu zijn weg door samenwerking. Dat deze 

samenwerking moet worden geïntensiveerd, is duidelijk. Zowel omwille van efficiency als 

effectiviteit. 

 Het werken in een pilot legitimeert dat we aanvaardbare risico‟s kunnen lopen. 

 Benieuwd naar de praktische vertaling van het gedachtengoed. Aandacht behoeven de kaders (ook 

juridisch), de sturing in en aan dit systeem en de verantwoordelijkheid. Dit vraagt erom dat de 

partijen de samenwerking in een aparte rechtspersoon gieten. 

 Of het construct haalbaar is, moet worden getoetst door de NMA. 

 Om in te tekenen is helderheid over het construct, de segmentering en de 

verantwoordelijkheidsverdeling nodig. 

 We maken ons zorgen dat kleine partijen buiten de boot vallen. Voor kleine aanbieder is het 

werken in onderaannemerschap of inschrijven voor deze pilot lastig. 
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 Zorg dat de pilot de diversiteit aan hulpaanbod eruit haalt zonder goed na te denken over de 

gevolgen ervan. Wat je niet kent, zie je immers niet. 

 Bewaak de omvang en grootte van de pilot en maak onderscheid rondom de zwaarte van de zorg. 

 

 Algemene opmerkingen over jeugd 

 2015 is een overgangsjaar, er gebeurt heel veel, maar tegelijk ook heel weinig. 

 Wij hebben het idee dat kinderen nu minder snel uit huis geplaatst worden dan eerder het geval 

was. Er is ook een terugloop van meldingen bij de Raad van de Kinderbescherming. We zien ook 

meer complexe thuissituaties. 

 Bureaucratie, er is een hoge administratieve last. Ook m.b.t. facturatie. Wellicht kun je hier 

zaken in loslaten. 

 Wanneer staat het je vrij als hulpverlener in de gezondheidszorg om het probleem van de klant 

ook breder te bespreken. Voorbeeld: opvoeding loopt niet lekker, kind dreigt verkeerde kant op te 

gaan, ouders bang dat kind door de Raad voor de Kinderbescherming wordt weggehaald als er 

breed wordt besproken. 

 Er zijn twee realiteiten, die van het kind en het gezin en die van het bedrijf. Dit staan soms in 

conflict met elkaar.  

 Eerste jaar van de pilot is een leerjaar en er moet dus ruimte worden voorzien om te leren 

(evalueren en bijstellen). Dit moet twee kanten op werken. 

 Uiteindelijk doel moet zijn om kind op tijd toe te rusten om mee te kunnen in de maatschappij. 

 Echte kanteling moet nog plaatsvinden. Deze pilot geeft de mogelijkheid de risico‟s en kansen in 

relatie tot inhoud en bekostiging te verkennen. 

 Wordt nu wel afgestemd maar onvoldoende samengewerkt. 

 Nog sprake van veel wantrouwen tussen organisaties. 

 De ervaring met het systeem van arrangementen is erg goed. Deze systematiek moeten we ook 

vasthouden. 

 

 Doelgroepen 

 Het is wenselijk dat de hele brede doelgroep wordt meegenomen in de pilot (NAH, autisme, 

psychosociaal, verstandelijk beperkt etc.). 

 Wij zien geen doelgroepen die niet in de pilot passen. Alles zou erin kunnen passen. 

 Zeker wel de multiprobleem gezinnen meenemen. Ook de lichte varianten erin. Vroegsignalering 

zou ook een plaats moeten krijgen. 

 Ook graag kortdurend verblijf en 24-uurszorg meenemen, omdat dit soms ook in ambulante 

situaties tijdelijk nodig is. Hiermee kunnen combineren is wenselijk.  

 Wij willen het werken vanuit doelgroepen zoveel mogelijk loslaten. 

 Alhoewel dyslexie buiten de doelgroep wordt gelaten is dyslexie makkelijker om mee te 

experimenteren omdat het een afgebakend gebied is. 

 Wel zorgen dat er iets is dat zich op volwassenen richt (systeemgedachte), een combi tussen 

volwassenen hulp en hulp bij het kind (zoals GTB). Bijvoorbeeld door voorkeur te geven aan 

partijen die zich ook op volwassenen richten. 

 

 Samenwerken met andere partijen 

 Wij willen graag ontdekken hoe we een stap kunnen zetten in de samenwerking. Wij ervaren dat 

partijen toch vooral hun eigen gang gaan en in hun eigen toko denken. Wij willen juist een 

beweging maken.  

 We moeten alert zijn op de mogelijkheden van samenwerken met kleine organisaties. Vanuit de 

praktijk zien wij dat kleine organisaties niet altijd bereid zijn tot echt samenwerken. Zij willen 

wel overnemen, maar niet delen. Bij een kleine organisatie die klanten verliest, torn je meteen 

aan zijn bestaansrecht. Dat kan het samenwerken in de weg staan. 
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 Ontschotting is nodig. We hebben te maken met een nieuwe realiteit. De transformatie vraagt 

daarom. Samenwerking met andere partners gaat stroef en iedereen is met zijn eigen hachje 

bezig. Dat moet veranderen. Een pilot als deze draagt daar volgens ons aan bij. 

 Samenwerking leidt tot een beter resultaat op cliëntniveau. We moeten toe naar een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Elkaar veel zien, korte lijnen, snel schakelen, dat is nodig om 

een vraag van een klant beter op te pakken. 

 Als je in de pilot stapt, moet je de houding hebben dat je elkaar op wilt zoeken, samen wilt 

werken en expertise van elkaar te gebruiken. Grote organisaties kunnen wel wat input gebruiken 

van het gedachtegoed van kleine organisaties. 

 Grote organisaties gaan veel te lang door, gaan door met begeleiden tot het echt uit de hand 

loopt. Wij zijn goed in het inschatten van risico's en betrekken tijdig externe expertise. Grote 

organisaties zijn onvoldoende toegerust om dit soort taken uit te voeren. Wij maken een goede 

inschatting wanneer iets niet meer werkt in het vrijwillig kader. Dit deel moet wel onderdeel 

uitmaken van de integrale jeugdhulp ambulant. 

 Samenwerken is ook een kans om kennis over te dragen naar elkaar, zodat we allemaal bredere 

kennis krijgen.  

 Samenwerken is een kans om werk goed te verdelen. Je kunt dan gemakkelijk elkaar inschakelen 

als een organisatie bijvoorbeeld te veel casussen heeft. 

 Belangrijk om te weten welke plaats een organisatie in het geheel aan organisaties in kan en mag 

nemen. Hier moet de organisatie ook de bedrijfsvoering op afstemmen. 

 Partijen hoeven geen gezamenlijke visie te hebben, maar moeten we dezelfde lijn volgen of met 

elkaar af te stemmen. 

 Organisaties die volwassenen en jeugdigen kunnen bedienen zijn in het voordeel. Begeleiding aan 

ouders en kinderen kan dan integraal door een organisatie geboden worden. Kleine organisaties 

zijn flexibel, hebben generalistische medewerkers en kunnen veel verschillende hulpvragen aan. 

Kleinere organisaties zien een kans om met grotere aanbieders een lumpsum te verdelen. Kleinere 

organisaties zien het als kans om met grotere aanbieders afspraken te maken. Als je meedoet aan 

de pilot, kies je expliciet voor samenwerking. Niet elke organisatie heeft alles in huis, dat moet je 

bij elkaar halen. 

 Je bent toch naar binnen gericht i.v.m. marktwerking/concurrentie. Je wilt hetgeen je vindt dat 

je goed doet wil je behouden. Gericht op de eigen bedrijfsvoering.  

 Wij willen graag werken aan een gezamenlijk hoger doel. Dat is het doel dat we nu ook al hebben, 

namelijk jeugdigen in Limburg voorzien van kwalitatief goede begeleiding en behandeling. Dat 

moet efficiënt en gestroomlijnd gebeuren.  

 Probleem is nu dat er tussen partijen onvoldoende afstemming is. Ieder doet zijn ding in dezelfde 

gezinssituatie. Daar is winst te behalen. 

 Complexe casuïstiek, problemen in persoonlijke ontwikkeling + gezin met individuen met eigen 

problematiek. Daarin wel kansen om samen doelen te bereiken. 

 Stimulans om over de grenzen heen te kijken en biedt ook mogelijkheden om efficiënter samen te 

werken (o.a. minder leegloopuren). 

 Moet mogelijk zijn om op een volwassen wijze samen aan tafel te zitten en te bepalen wat wel en 

wat niet kan (bouwen aan onderlinge vertrouwensband). Dat risico moeten we nemen. Wij zijn 

voorstander van een gezamenlijke opdracht en een gezamenlijk budget. 

 Zodra de gegunde aanbieders duidelijk zijn, is van belang dat zij zo snel mogelijk om tafel gaan. 

Onderaannemerschap regelen waar nodig zodat de bij de vraag passende zorg voor handen is en er 

maatwerk geleverd kan worden. 

 Goede afstemming met de toegangsteams is van belang. 

 Verantwoordelijk voor gezamenlijk resultaat maar uiteraard ook samenwerken met partners 

vanuit andere leefgebieden, zoals bijvoorbeeld kredietbank. Vraagstuk is wel hoe ver kan ik 

resultaat als organisatie beïnvloeden?  
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 Groep aanbieders moet, wellicht door met onderaannemers te werken, voldoende in huis hebben 

om brede range te kunnen bieden. Moet ruimte zijn voor specifieke uitzonderlijke vragen. 

 Gegunde instellingen gaan samen aan de slag met opbouwen samenwerking. Geen stepped care.  

 Wij hebben geen goede ervaringen met onderaannemerschap, met name in relatie tot 

verantwoordelijkheid. 

 Aandachtspunt in samenwerking is dat er te veel hulpverleners tegelijkertijd contact hebben met 

cliënt. 

 Het vooraf met partijen gezamenlijk bepalen wat de kaders zijn, is het moeilijkst en tegelijkertijd 

het meest noodzakelijk. Om goed samen te werken heb je ook wetenschap nodig over de andere 

segmenten dan die tot je eigen expertise behoren. 

 Doorloopsnelheid moet bepalend zijn. 

 

 Overgangscliënten 

 Wat betreft de overgangscliënten zijn wij er nog niet uit. Onze voorkeur heeft beginnen met de 

nieuwe cliënten. We beseffen wel dat de instroom dan misschien heel klein is en effect heeft op 

de resultaten die je met de pilot wilt bereiken. Dat kan ervoor zorgen dat je onvoldoende 

informatie krijgt om op het eind van de pilotperiode een gedegen beslissing over de toekomstige 

vorm kunt nemen.  

 Een voordeel om bestaande klanten en nieuwe klanten in de pilot mee te nemen is dat je beter 

kunt monitoren.  

 Een warme overdrachtsperiode is een goede methode, daar werken wij aan mee als wij niet 

gegund krijgen. 

 Wij zien graag dat huidige cliënten hun contactpersoon behouden. 

 Wat betekent het wijzigen van aanbieder cliënten? Cliënten hebben vaak al veel organisaties 

gehad. Vertrouwensband is van belang. Zeker wanneer het om de vrijwillige hulpverlening gaat is 

het een risico van zorgmijding aanwezig.  

 Om de pilot te draaien, moet je zeker een stuk behandeling meenemen. 

 Om effectief en efficiënt te kunnen werken zijn wij voor zo min mogelijk uitzonderingen en dus 

het meenemen van bestaande cliënten. Daarbij is overdracht belangrijk en moet er een mouw te 

passen zijn aan uitzonderingen. Vanuit de inhoud is het duidelijk dat cliënten een stabiele situatie 

fijn vinden, maar de wereld verandert ook en cliënten moeten ook voorbereid worden op de 

wereld „buiten‟. 

 Niet uniform zeggen allemaal overdragen maar maatwerk en individueel bepalen. Cliënten met 

korte restduur behandeling (bijv. nog 3 maanden) raadzaam bij huidige aanbieder te laten. Bij 

behandeling is overgang kritischer dan bij begeleiding.  

 Overdracht van cliënten kan niet in een “big bang” plaatsvinden. Dat vraagt om een groeimodel. 

De keuze van de cliënt hierin blijft leidend. 

 Het wisselen van aanbieder is niet wenselijk. De behandeling is gestoeld op vertrouwen en dit 

wordt door overdracht geschaad. 

 

 Financiering 

 In een pilot werken met verschillende vormen van financieren (lumpsum en arrangementen) lijkt 

ons een boeiende en ook lastige uitdaging. 

 Wij zijn voorstander van ontschotting in financiering. Wij maken ons geen zorgen over de wijze 

van financiering, dat wordt wel geregeld. 

 Wij zijn geen voorstander van stepped care. Steeds opschalen, uiteindelijk komt het toch in de 

dure zorg terecht. Dure, complexe en langdurige zorg zou het grootste budget moeten krijgen. 

 Oppassen voor verkeerde prikkels om binnen financiering te blijven. 

 Om financiering te kunnen verdelen moeten aanbieders de populatie met elkaar afstemmen. 
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 Het eerste jaar is een leerjaar waarin wij ons kunnen voorstellen dat er per kwartaal wordt 

geëvalueerd en afgestemd en waar nodig financiering wordt bijgesteld (bijvoorbeeld op basis van 

levering). Wel belangrijk om maximum af te stemmen. 

 Door samenwerking en over de grenzen heen kijken af te dwingen met financiën gaan partijen 

(nog) harder lopen. 

 Deze vorm van financiering maakt de bevoorschotting en facturatie makkelijker. Voor accountant 

zullen er echter toch uren geregistreerd moeten worden (aannemelijk maken van geleverde zorg 

en interne besturing). 

 Wij zien voor- en nadelen bij het werken met lumpsum. Biedt mogelijkheid tot flexibel maatwerk 

en snel kunnen acteren. Moet wel binnen de kaders van verantwoorde zorg blijven. Vraag is wel 

hoe de verdeling kleine en grote zorgaanbieders tot stand komt. 

 Een onderling systeem van verrekening is nodig, ook in relatie tot de voorschotten. Het vereist 

samenwerking tussen partners. 

 Wij geven er de voorkeur aan er als gegunde partners samen uit te komen. Geef wel vooraf een 

(procesmatig) handvat om de onderlinge verdeling te kunnen maken. 

 

 Inhoudelijke indicatoren 

 Wij werken aan regie van cliënten. Dat moet ook te zien en te meten zijn. Cliënten moeten het 

gevoel hebben dat zij het zelf doen.  

 Zelfredzaamheid en gedrag van de klant kunnen indicatoren zijn. Sociaal netwerk is ook een 

indicator. 

 Cliënttevredenheid: resultaten van de doelen die je stelt. Voelt iemand zich gehoord en goed 

geholpen? Kan iemand beter met zijn problemen omgaan? 

 Ontwikkeling van het kind is een indicator. 

 Werken met een inhoudelijke verantwoording is goed. Een organisatie moet ook naar cliënten zelf 

inhoudelijk verantwoordelijkheid afleggen.  

 Klassieke indicatoren: kwaliteit van leven, vermindering van symptomen en tevredenheid.  

Maat voor het verbeterd functioneren van het systeem, dat zou als indicator toegevoegd moeten 

worden.  

 Wij zijn aanhanger van het meten van de psychologische ontwikkeling van het kind. Structurele 

verbetering in de dynamiek van het kind wil je bereiken, kind dat intern sterker wordt. 

Bijvoorbeeld een kind veerkrachtiger maken.  

 Indicator herstelgedachte: wat is jouw vraag en hebben wij daarbij geholpen? 

 Op inhoud sturen zeker goed maar oppassen dat het niet te veel een administratieve exercitie 

wordt. Organisaties moeten zorg voor jeugdige voorop zetten en niet de organisatiebelangen. 

 Intern werken we ook met prestatie-indicatoren. Lastig om goed meetbare indicatoren te vinden. 

Causale verband is namelijk lastig te leggen bij jeugdzorg. Belangrijk dat organisaties datgene wat 

al bedacht is op dit vlak beschikbaar stellen. 

 Kijken naar andere stakeholders in de context en niet alleen de cliënt, aanbieders en gemeente. 

Bijv. hoe gaat het op school.  

 Ook maatschappelijk effecten meten. Clienttevredenheid is slechts een facet. 

 Synergie en samenwerking zijn belangrijke indicatoren. 

 Belangrijk dat er controle blijft en dat partners zich verantwoorden. 

 Regelmatig even stilstaan, terugkijken en leren zijn erg belangrijk. 

 Zorg voor een goede 0-meting. 

 Borg continuïteit, ook als een jongere 18 jaar wordt. 

 Benoem heldere kwaliteitscriteria. 

 

 Rol van de gemeente, gegunde aanbieders en verwijzers 

 Wij gaan ervan uit dat de gemeente onderdeel is van de partners. Wij verwachten ook dat de 

gemeente een rol speelt in het bepalen van de budgetten per partner.  
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 De gemeente en gegunde partners moeten elkaar meer ontmoeten, er mogen ook botsingen zijn.  

 Belangrijk om duidelijkheid te geven over de rol van de huisarts en de keuzevrijheid van de 

burger. Wordt deze gedwongen om naar een bepaalde aanbieder te verwijzen?  

 Voorkom dat de slager zijn eigen vlees keurt. Borg een systeem van consultatie. 

 Maak gemeentelijke processen transparant. 

 Laat specialismen niet verloren gaan. 

 Teams hoeven niet fysiek bij elkaar te zitten. Gaat om de verbinding en communicatie. 

 


